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    الوحدة األولىالوحدة األولىالوحدة األولىالوحدة األولى

        البيئةالبيئةالبيئةالبيئة


وم ا�������:  
ويضم مظاهر طبيعية و مظاهر حضارية ويتوافر بها مقومات أستمرار الحياة هى المكان الذى نعيش فيه 

  .و نؤثر فيه و نتأثر به 
  بيئة بشرية، بيئة طبيعية  : البيئاتأنواع 

البيئة البشرية البيئة الطبيعية
من  وجودكن لهاالتى شيدها االنسان ولم ي 

  قبل
البيئة الصناعية  البيئة الزراعية: مثل  

المكان الذى لم يؤثر فيه األنسان      
كثيًرا وتتكون من عناصر طبيعية مثل     

  التربة   –الهواء  -الماء
 الجبلية، الساحلية، مثال البيئة الصحراوية 

 :لىإيرجع تنوعها :تنوع البيئات 
  اتساع مساحة مصر  -  
  تنوع مظاهر السطح  - 
تنوع الموارد الطبيعية والبشرية  - 

 :أهمية تنوع البيئات
  البيئة الزراعية تمدنا بالغذاء - 
  البيئة الصناعية تمدنا بالصناعة - 
  البيئة الصحراوية تمدنا بالمعادن  - 
البيئة الساحلية تمدنا بالثروة السمكية - 

 :مالحظة 
  )مليون كم ( تبلغ مساحة مصر *
يمكن أن توجد فى البيئة الزراعية البيئة الصناعية *  


	 ا���ھ�ة    ���    
ا�������	ا���ھـ	 إدارة 

للغــات  للغــات  للغــات  للغــات  زهة  زهة  زهة  زهة  نـنـنـنـمدارس المدارس المدارس المدارس ال
� ا��������	 � ط�

الدراسات االجتما��ة
الصف السادس االبتدائي

الفصل الدراسي االول
www.nozhaschools.com 
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 اسئلة وتدريبات

 -:اختر اإلجابة مما بين القوسين  - ١س

) البترول -األسماك  –الغذاء  - المعادن( ..................................البيئة الزراعية تمدنا بـ  -١
)األمالح  –الغذاء  –األسماك (                     ................................البيئة الصحراوية تمدنا بـ -٢
)محاصيل ال –الفحم  –األسماك  –المعادن ( ..................................البيئة الساحلية تمدنا بـ  - ٣
) الغذاء   -الصناعات المختلفة  –األسماك –المعادن ( .............................البيئة الصناعية تمدنا بـ  -٤

 )  x (   أو )   √(   ضع عالمة  – ٢س

 (  )  البشرية البيئاتالبيئة الصحراوية من  -

 ) (      ئة الساحلية بالثروة السمكية يتمدنا الب  -

 ) (   البيئة الصناعية يمكن أن نجدها داخل البيئة الزراعية  -

 ) (    بيئات طبيعية وبشريةالبيئات المصرية إلى  تنقسم -

  -:أ��ل   - ٣س

................................ ���� و ................................ ���م ا����� إ�� ����  -

................................ ���� و ................................ ���ل ا����� ا�ط����� ا�����  -

............................................................. ����ر ا����� ا�زرا��� �ن ا�����ت  -

................................ ����ر ا����� ا���راو�� �ن ا�����ت  -

 ................................ا�����ت ا���ر��  ................................  أدى ا���ع ����� ��ر إ��  -

  - : بم تفسر – ٤س

أسباب تنوع البيئات المصرية   -   

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….................................................................................…………………………………………….…  
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 .النتائج التى ترتبت على تنوع البيئات المصرية  -

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………...............................................................................…………………….…

.تنوع البيئات المصرية  -

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………...............................................................................…………………….…

.أهمية البيئة الصناعية  -

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………...............................................................................…………………….…

.أهمية البيئة الصحراوية  -

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………...............................................................................…………………….…

.أهمية البيئة الزراعية   -

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………...............................................................................…………………….…

.أهمية البيئة الساحلية   -

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………...............................................................................…………………….…

 - :ما النتائج المترتبة على  - ٥س

.تنوع البيئات المصرية  -١

..................................................................................................................................................................... 

.أتساع مساحة مصر - ٢

..................................................................................................................................................................... 
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 :اكتب ما تشير إليه كل عبارة مما يأتى  - ٦س

 )..…………………………………( المكان الذى نعيش فيه بجانب المخلوقات األخرى  - 

 )..…………………………………( شيدها االنسان ولم يكن لها وجود      ىهى الت - 

 )..…………………………………( لطبيعية وتمدنا بالمعادن المختلفة البيئات ا تعد من - 

الهواء والتربة الماء و عناصر طبيعية مثل كثيًرا ويتكون من المكان الذى لم يؤثر فيه األنسان  -

 )…………………………………..(
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  الدرس األول

 الخصائص الطبيعية للبيئة الزراعية

  .وما يرتبط بها من أعمال أخرى  الزراعة يتوافر بها مقومات هى التى :  المقصود بالبيئة الزراعية

 فدان مليون 8.5أكثر منهى التى نشأت فى السهول الفيضية الخصبة وتبلغ مساحتها  :البيئة الزراعية الفيضية 

  منخفض الفيوم ، وادى النيل ، دلتا النيل  :مناطق البيئة الزراعية الفيضية 

    شكلها مثلث قاعدته على ساحل البحر المتوسط ورأسه شمال مدينة القاهرة: دلتا نهر النيل

  ٪٥٥راعية بها على ز تزيد مساحة األراضى ال •

  محافظات أحد عشر توجد بها  •

 )مناطق المدن ، االطراف الشمالية للدلتا(مثل  الزراعة بها ودجتوجد مناطق فى الدلتا ال ت •

) كم  ١٠٠٠( ألكثر من  طولياً يمتد امتداد  -  : وادى النيل

النيل  بدلتاالمزروعة  ساحة األراضى الزراعية بالوادى نصف المساحةتبلغ م -  

) القاهرة  - الجيزة(  راضى زرعية مثل ى ال توجد بها أهناك مناطق داخل الواد -  

طريقالنيل عن بوادى  ويتصلوادى يقع إلى الشمال الغربى من ال -: منخفض الفيوم 

) بحر يوسف  ترعة(   

 :فى مصر الخصائص الطبيعية للبيئة الزراعية

  ) عى والحيوان النبات الطبي  –التربة  –موارد المياه  –المناخ  –السطح ( 

تميز البيئة الزراعية باستواء سطحهاويختلف عن ذلك منخفض الفيوم الذى تظهر فيه األراضى ت -:السطح

 )مدرجات  واسعة ( الزراعية فى شكل 

  التى يأتى بها نهر النيل من منابعة سهل يتكون من التربة الطينية  -: يضىفالسهل ال

صيًفا وانخفاضها شتاًء ويقل المطر فى فصل الشتاء لذلك ال يعتمد  ع الحرارةامع ارتف االعتدال -: المناخ

على المطر فى الزراعة 

 : )نهر النيل ( توافر موارد المياه 

  تعتمد الزراعة فى الوادى والدلتا والفيوم على مياه نهر النيل  -

  :ية مثل أقيم كثير من المشاريع لتوصيل مياه النيل لألراضى الزراع -
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  )شرق الدلتا (    ترعة االسماعيلية •

  )غرب الدلتا ( ترعة النوبارية      •

  )الفيوم ( ترعة االبراهيمية فى     •

  قناطر إسنا وٕاسيوط     ، القناطر الخيرية - : القناطر مثل

  السد العالى فى أسوان - :السدود مثل 

 أقل من وتتكون من نسبة كبيرة من الصلصال ونسبة والفيوم تربة طينية بالوادى والدلتا  -: التربة

  ) اللون  ءتربة خصبة وسمكية و سودا( الرمال              

   -:النبات الطبيعى والحيوان

  تندر النباتات الطبيعية فى البيئة الزراعية بسبب كثافة النشاط الزراعى  -

  تجهت نحو الصحراء  حيث ا)الذئاب والثعالب ( تندر الحيوانات البرية  -
  مفاهيم أتعلمها

  .ائية يتم حفرها لتوصيل المياه من النهر لألراضى الزراعية مقناة  - :الترعة 

  .بناء هندسى على مجرى النهر به بوابات توزع من خاللها المياه  - : لقنطرةا

  )سد العالى ال( بناء هندسى يتم بناؤه على مجرى النهر بغرض تكوين بحيرة أو خزان مائى  -:السد 

  الزائدة على الزراعة  وب الترع لتصريف المياه قناة يتم حفرها عند منسوب اقل من منس -:المصرف 

  رض الزراعية  ألاى الى تدهور إزالة الطبقة السطحية الخصبة من التربة مما يؤد -:تجريف التربة 

  )جار الغابات أش( النبات الذى ينمو تلقائَيادون تدخل االنسان  - : النبات الطبيعى

  ) الذئب والثعلب ( الحيوان الذى لم يستأنسه االنسان مثل  -:الحيوان البرى 
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  أ���� و�در���ت

 -:اختر اإلجابة مما بين القوسين  - ١س

)كل ما سبق  –الجبلية  –الساحلية  –الصحراوية ( ..................................من البيئات الطبيعية   -١
)الصناعات   –المعادن  –الغذاء  –األسماك (           ................................دنا البيئة الساحلية بـتم -٢
)كل ما سبق   -المياة الجوفية  –األمطار  –نهر النيل ( ..تقوم الزراعة فى الواحات اعتمادًا على  -٣
)طولى  –دائرة  –مثلث  –مربع (   ..                                       ...........................تبدو الدلتا على شكل   -٤
  .........................يتصل الفيوم بالنيل عن طريق  -٥

)ترعة النوبارية  –ترعة اإلسماعيلية  –ترعةاإلبراهيمية  –بحر يوسف (      
) كل ما سبق  -القناطرالخيرية  –الالهون  –إسنا (  ...    ......................من أهم قناطر الوجه البحرى -٦

  - :أ��ل  –س 

 ................................و ................................و  ................................�و"د ا����� ا�زرا��� !� ��ر !�  -

 $م  ................................���د وادى ا��ل ا��َدا طو�& %$#ر �ن  -

................................   و................................ �و"د دا+ل ا�وادى أرا*� ��س �)� زرا�� �#ل  -

................................ا�-�وم �)ر ا��ل �ن طر�ق ���ل �+-ض  -

 ................................�2 ار�-�ع در"� ا��رارة   ................................����ز ��خ ا����� ا�زرا��� �ـ  -

  �(*�-+................................و ا

�را�َ�� ��ل ��� ���� –س �  -:ا�ط ��
وَ�� 

6�ة ����� ��م �-رھ� ��و��ل ا����ه �ن ا�)ر �3را*� ا�زرا��� -  )  ( 

 )  (  ��9 �"رى ا�)ر �8 �وا��ت �وزع �ن +&�)� ا����ه ��ء ھد�� -

 � ا�زرا��ا�زا�دة ��9ف ا����ه 6�ة ��م �-رھ� �د ��وب ا6ل �ن ��وب ا��رع ���ر -

 )    (  

  ا%رض ا�زرا���  دى ا�� �دھورإزا�� ا�ط��� ا��ط��� ا�+��� �ن ا��ر�� ��� �ؤ -

  )    (        

�ء ھد�� ��م ��ؤه ��9 �"رى ا�)ر �=رض �$و�ن ���رة أو +زان ���� -�  )  ( 
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  �م ���ر  -س

+-ض ا�-�وم أ6رب ا��+-*�ت �وادى ا��ل ؟ -  � 

................................................................................................................................................ 

درة ا���وا�ت ا��ر�� !� ا����� ا�زرا��� ؟ - 

................................................................................................................................................ 

 و�+-ض ا�-�وم ھ��� ����م ا���ط ا�زرا�� ؟�� ا�وادى وا�د��� �ر -

................................................................................................................................................ 

  ) ×(  أو ) √ ("! � ��   -س

 )  (   .�ج ��ر�� ط��� و�ط? ھ*�����ا����� ا�زرا���  -  

           )  (  .� ا�زرا����$#ر ا�����ت ا�ط����� !� ا���� -  

  -  )  (  .+-ض ا�-�وم !� �$ل �در"�ت وا����ظ)ر ا%را*� ا�زرا��� !� �

9��لن ا�ر��ل و��� أ6ل �ن ا����$ون �ر�� وادى ا��ل �ن ��� $��رة � -  .  )  ( 

 )  (    .�&��ن !دان B9��٥ ����� ا����� ا�زرا��� ا�-�*�� أ$#ر �ن  -



9

  �درس ا�$�#�ا

  ���ن ا����� ا�زرا���

  )ن.م٧٢.٦(�B9 �دد �$�ن ��ر �و  -

  !� ا����� ا�-�*�� ) ��9ون ��� ٤١(���ش أ$#ر �ن  -

����ون !� ا��دن وا����!ظ�ت ا��*ر�� ) ��� ��9ون  ٣١(ا����6 ��#ل  -

ا��و�س  –�ور ���د  –ا%�$در��  –ا���ھرة  -:�$ل 

  -:ا����ن �� ا����� ا�زرا���  �ر�ز�#�طق 

  !� ا����!ظ�ت ا��ر��� �ن �"رى )ر ا��ل و!ر��8 -

�و ا����رى  - ���ل �دد ا��$�ن !� ا����!ظ�ت $��9 ا�")

) و�#,�ض ا���وما�وادى ( ا�و�( ا�)��� )ا�د��� ( ا�و�( ا��-رى

��ل �دد ا��$�ن ا�وادى : �م �-�ر  -س 

  �ن ا�د��� ؟

*�ق ����� اLرض ا�زرا��� ��ب  -ج

  .ا�وظ��ف وا�+د��ت  و�96 

أ$�ر ��� )   ١١( �و"د !� ���!ظ��)�  -

  )٪٤٠(�ن �دد �$�ن ا����� ا�زرا��� 

 )٪٥٥(�*م أرا*� زرا��� ��ل إ��  -

ر �دد �ن �$�ن ا����� ا�زرا��� أ$� -

  ����ون !� ا��ر��6 

أ6ل �دد �$�ن ���د��� ����ون !� د���ط -
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  ,/��ص ���ن ا����� ا�زرا���

  ا�������                 ���1���                 ا�0/�د��  

 �������  -:ا�,/��ص ا2

 )أ!راد  �٤ن  د�ز� ( ز��دة �"م اL�رة - ١

  ا����ك ��%را*� ا�زرا���  - ٢

  �"���� وأ+رى ����9 إ�و"د ��دات  - ٣

ا��1دات ا������ �����ا��1دات ا�3

  ا�زواج ا���$ر �&�ث  -

  �-*�ل ا�ذ$ور ��9 ا%�ث -

ا��+دام ا%ط-�ل !� ا%���ل ا�زرا���      -

  ا��رام ا�$��ر  -

  ا��زاور ��ن ا��س  -

�-ر�ط !� ا%را*� ا�زرا��� �دم ا� -

 ا����ون !��� ��)م  -

 - :ا�,/��ص ا����1��� 

  ز��دة ��� ا%��� !� ا�ر�ف ���ر� ����دن  -

!� ا�ر�ف ���ر  )٪٥٠(��ل ��� ا%��� ا��  -

 ة وا�$����ء�دم ��ر!� ا��را   -: �1ر�ف ا2���

  -:ا�,/��ص ا�02/�د�� 

  ا+-�ض ���وى د+ل ا�-رد -

  دة ا��ط���ز�� -

 �دم �وا!ر ا�+د��ت وا�وظ��ف -

�دون ��ل ) ٦٠ - ١٥(�دد ا%+�ص !� �ن ا���ل  - : �1ر�ف ا��ط���

�رة
  ھ� ا���ل ا%!راد �ن �$�ن ا%+ر -: ا�
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�
  أ#وا�

���ھ�رة ,�ر ھ�رة دا,���

ا�)"رة �ن دو�� %+رى    ھ"رة ا%�+�ص �ن �$�ن %+ر دا+ل 

  )%+رىا�)"رة �ن ���!ظ� (ا�دو�� 

 ��#ل ھ"رة �$�ن ا�و"8 ا����9 �و �د�

 ا���ھرة وا%�$در��

�رة ا�دا,���
  -:ا�#���7 ا���ر��� ��� ا�

  ��ر�ف� ���ر�ً �*+م �دد �$�ن ا��دن  -

  ا������ظ)ور ا���وا���ت وا����$ن  -

  ار�-�ع ��� ا�ذ$ور ����دن  -

�6ص  -� ��� )٪٣١(إ�� )٪٣٨(ا�����9ن �����ط ا�زرا�� �ن 

-  ����  ز��دة ��� ا�����9ن !� ا��"�ل ا�

  ھ#�ك -:� -ظ� 

�#�طق ط�ردة �����ن �#�طق ��ذ�� �����ن

+-ض !�)�  ،��ل !�)� !رص ا���ل �

�وھ�ج، ا��وط  -:�#ل  ���وى ا������

 ���وى ا������،��وا!ر !�)� !رص ا���ل 

 ا�"�زة،ا%�$در�� ،ا���ھرة -:�#ل
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ود ا�دو�� ��
�ا��;� ت ا����� #�� ������� ا�زرا��� و

 ا��ء ا�"����ت ا����و�� ���د�م ا��روض -

إ���6 �را$ز ����9ب و�و!�ر !رص ��ل �)م -

ا��ط���

 ا%ھ���م �ز��دة ا�داد ا��دارس !� ا�ر�ف -

ا��ء �را$ز ����9م ا�$��ر -

ا2���

- ���� إ���6 �را$ز 

-  ���ا%ھ���م ����رف ا�

ا�ر�ف ���$)ر��ء وا����ه ا���� �د -

  �;� ت /-��

-��ر ا%�راض ���ب �ا

 �ر��� ا�دوا"ن وا����م دا+ل ا���وت -

ا��+دام ا����ه ا��9و#� �ن ا��رع وا����رف-

��ء ��ض ا��رى  -V� ن�$�L��6ت وزارة ا

ا��$�� �#ل 6ر�� 

) وادى ا��رب  –أ�و ���ل  –أ�ر�م ( 

�)"�ر �$�ن ا�و��  -

-  �ء ا��د ا����� وWرق 6راھم و أرا*�)م��
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  أ���� و�در���ت

  -:اختر اإلجابة مما بين القوسين  - ١س

  ) ٤٣ -٤١ -٤٥ -٤٢(     مليون نسمة فى البيئة الزارعية               ..................................يعيش    -١
  ) ٥١ -٤٠ -٤٦ -٤٥(      من سكان مصر       %   ................................يبلغ عدد سكان الدلتا   -٢

    ................................عادة ما يزيد عدد األفراد األسرة فى  البيئة الزراعية  -٣
 )ثالثة أفراد  –ستة أفراد  –عة أفراد أرب –خمسة أفراد (                                               

  - :�! �/و�ب ا�,ط�)  ×(  أو ) √ (� ��  "! -٢س

  )   (                !�ط) ا�دا+��9 ( �ن أواع ا�)"رة  - ١

  )    (    �ن ")ود ا�دو�� ��ل ��$&ت ا����� ا�زرا��� ا��ء ا�"����ت ا����و�� ا�زرا��� - ٢

  )   (      �ن ا�+���ص ا%"������ �����9 ا�زرا��� ا����ك ��%را*� ا�زرا��� - ٣

٤ - �  )           (        ��ص ا�6%��د�� ��$�ن ا����� ا�زرا��� ز��دة ا��ط����ن ا�+

  - :أ��ل - ٣س

   .................و   ..............و !ر�� .................!� ا����!ظ�ت ا��ر��� �ن �$�ن ا����� ا�زرا���  ��ر$ز - ١

   ..........................   و..........................  و  ..........................�ن +���ص �$�ن ا����� ا�زرا��� - ٢

  ...................................�ن ���X ا�)"رة ا�دا+��9 ظ)ور  - ٣

   

  - :�م ���ر  -٤س

  ا���ر ا%�راض !� ا����� ا�زرا���  - ١
...............................................................................................................................................................................................................  

  $�ر �دد �ن ا%ط-�لأ�رص ا��$�ن !� ا�ر�ف ��9 إ"�ب  - ٢
...............................................................................................................................................................................................................  

  ظ)ور ا���وا���ت وا����$ن ا���وا��� !Y ا����� ا�زرا��� - ٣
...............................................................................................................................................................................................................  
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  - :ما النتائج المترتبة على  -٥س
. الهجرة من الريف إلى المدن -١

..................................................................................................................................................................... 

.الزواج المبكر لإلناث فى الريف - ٢
.....................................................................................................................................................................  

. إ+-�ض د+ل �$�ن ا����� ا�ر�-�� ا�زرا��� ا�-�*��  - ٣
..................................................................................................................................................................... 

ا�"�ه ا�دو�� �ز��دة أ�داد ا��دارس ���ر�ف ؟  - ٤

..................................................................................................................................................................... 

  ( ا���1رات ا���2ا��ب �� �;�ر ا�� -٦س

          )  (  �دم ��ر!� ا��راءة وا�$���� - ١

           )  (    ا���ل ا%!راد �ن �$�ن %+ر - ٢

    )  (  ھ"رة ا�+�ص �ن �$�ن %+ر دا+ل �دود ا�دو�� - ٣

        )  (   ن ا�دو��� ا���طق ا��� ��ت �دون �+ط�ط - ٤

         )  (  ا�)"رة �ن دو�� ا�� ا+رى - ٥
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  ا�درس ا�$��ث
  ا2#;ط� ا�02/�د�� �� ا����� ا�زرا���

  - :�1ر�ف ا�#;�ط ا�02/�دى
 )و��رب و ��9س  �Z$ل( �ن  8ا��+دام ا%��ن ��9وارد ا������ ��د ا����"��

  ا2#;ط� ا�02/�د�� �� ا����� ا�زرا���

���ت       ��داL���ك                  ا�زرا��            � ا���ط ا������           ا��ر!��  ا�
 و�ر��� ا���وان

  )ا�ط����1 وا��;ر��( �#وع ا2#;ط� ا�02/�د�� �� ا����� ا�زرا��� ���ب �#وع ا��وارد �

ا��وارد ا��;ر�� ا��وارد ا�ط����1

�ط�L�� $�ن ا�ذ�ن ��و�ون�ا���ر وا�

ا���ر�� ا��+�9-� ���=�9ن ا��وارد ا�ط�����

��ن دون ر$ل ا��وا[� \ �(�د ا��� �

 ا����ه ، ا����دن ، ا��ر�� -:")د �8 �#ل 

 و�ر��� ا���وا�ت���د �8 زرا�� ا%رض وإ��ج ا������ل     - :ا�#;�ط ا�زرا�� :أو2

  :�)وم ا�زرا�� �� ا����� ا�زرا��� ���ب 

- ��� �وا!ر ا��ر�� ا�+

  �وا!ر �وارد ا����ه  -

  �وا!ر و���ل ا��ل  -

  )اLرز  –ا�ذرة  –ا���? (  أھم ا�-�وب ا��ذا���

)ا��"ر  –6�ب ا��$ر (  ا��-�/�ل ا��#��� ����ر

  )ا�$��ن  –ا��طن ( �-�/�ل ا��#���ت
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  أھم ھذه ا���وا�ت  -:-�وان �ر��� ا�

  �&��ن رأس  �٣ددھ� أ$#ر �ن  :ا����وس -

  �ر�� !� ا���ول وا��ظ��را�����9 ا����د�� : ا�2)�ر  -

  س !� ا�ر�فأر )�&��ن ٥(�ز�د ��9  : اD2#�م -

�ر ��9 ����د  : #;�ط /�د ا�2��ك: $�#�����  

)ر ا��ل و!ر��8 د���ط ور��د - ١    

  )���-�وم ( ا��رع و���رة �6رون ا����رف و - ٢  

  

  ، �6ر ا����ض ، ا��ر�وط ا��9ط� -:�ن �1ظم ا�2��ك 

  �ز��دة ا%��ج ا���$� �م إ��ء ا��زارع ا���$��  :� -ظ�  •

وع و!�� ��وع ا��وارد ا�ط����� �)� وھ� : ا�/#���ت ا�-ر���:$��$��� :  

���ت ا� ���� ا%#�ث ، ا�-+�ر ، ا��"�د ، ��ض ا��  =ذا��� 

  -:!� ا����� ا�زرا��� ��طق �9����� �#ل : ا�#;�ط ا����-� : را��1 

  )وا�6 ����رة �6رون، ��ن ا����9ن، ا�( ���!ظ� ا�-�وم  -  

  .$�� �و"د أ#�ر ا�و�� ا��� ��$س أ�$�ل ا��راث ا�و��  - 

  �د �)�ا��و�رك  )�*�رة �و��ط� (ر��6 ا�����!ظ� �و"د ��ض ا���طق ا%#ر�� !�  -  

  ا��;� ت ا��ر��ط� ���E,دام ا����� ا�زرا���

�
 ا��;��� أ����

�6ص اLرا*� ا�زرا��� ا��و�2 ا���را� ، �"ر�ف ا��ر��� 

  اد+�ل ظ�م ا�رى ا�دا�م 

ا%�راف !� ا��+دام ���ه ا�رى ��� �ؤدى 

 �دھور ا��ر��إ�� 

 ا��رف ا�زرا��

�دة ا�$���و�� وا����دات �ا��+دام ا%

 ر�� !� ����د ا��ر��ا���

 Yا��9وث ا���� 
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ود ا�دو�� �-ل ھذه ا��;� ت �:- 

  �ن ا��وا�ن ا��� ��رم �"ر�ف ا%را*�  - ١

  ا�رى ���رش وا����ط: إد+�ل ظم رى �د�#� �#ل - ٢

  ا��ء ا����رف ا��د�#�  - ٣

  ��"�2 ا��زار��ن ��9 ا��+دام اL��دة ا��*و��  - ٤

 �� أ$#ر �ن ���ول !� ا��� ا�وا�دة��"�2 ا��زار��ن ��9 زرا - ٥

 أ���� و�در���ت

 :ا,�ر ا3���� ا�/-�-� ��� ��ن ا�)و��ن -١س

���ت ا��ر!�� -� )$ل �� ��ق  –ا��"�د  –ا�-+�ر  –اL#�ث (         ...........................�ن ا�

....................................................�ن ظم ا�رى ا��د�#�  - 

��رف �د�#�  –ا�رى ���رش (     � �� )ا�رى ���رش وا����ط ���  - ا�رى ������ط  –إ

....................................�ن ا�����م ا������� !� ���!ظ� ا�-�وم  -

�ر  –���رة �6رون  –��ون �و��  –��ن �9وان (    �)���رة 

  :)× ( أو ) √( � ��  "!  -٢س

)           (  .  �*م ا����� و��ن �ن ا��وارد ا�6%��د�� وا���ر�� - ١

)         (  .�ن ����د اL���ك ا����رف وا��رع و���رة �6رون  - ٢

�م  - ٣WL�� "�د ا��دوى وا��&�س ا����9د�� �ر��ط��ا� ����.  )     (

٤ - ")    (  .  ر�ن �����ل ا���وب ا�=ذا��� ا��

  - :��ل أ -٣س

�ط� ا�6%��د�� !� ا����� ا�زرا���  -    Lو.....................................�ن ا............................ 

..........................و............................"ل إ��جأ�ر�� ا���وا�ت !� ا����� ا�زرا��� �ن  -    

��ل ا���وب ا�=ذا��� �ن � -    ��............................، ............................،........................... 

 ............................، ............................�ن ا�"�ر ا�-�$)�  - 



18

  - :�م ���ر  -٤

 ا%ھ���م ��ر��� ا�"��وس !� ا����� ا�زرا��� -

................................................................................................................................................

6�ب ا��$ر وا��"ر �ن اھم ا������ل ا�زرا��� !� ��ر - 

................................................................................................................................................

�6ص ا%را*� ا�زرا��� !� ا����� ا�زرا��� -� 

...............................................................................................................................................

ا���$&ت ا��ر��ط� ����+دام ا����� ا�زرا���  -

................................................................................................................................................

 زرا�����$&ت ا����� ا� ")ود ا�دو�� ��ل -

................................................................................................................................................

- :�� ا�#���7 ا���ر��� ���  -٥س
�"ر�ف ا��ر�� ؟  - ١

................................................................................................................................................

ا[�راف !� ا��+دام اL��دة ا�$���و�� ؟  - ٢

................................................................................................................................................

ا��و�2 !� ا��+دام ا��زارع ا���$�� ؟ - ٣

................................................................................................................................................

وع ا��وارد ا�ط����� !� ا����� ا�زرا��� ؟ - ٤�

................................................................................................................................................

 ؟ إد+�ل ظ�م ا�رى ���رش و ا�رى ������ط !� ا�زرا�� - ٥
................................................................................................................................................
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  الوحدة الثانية

  الدرس األول

  العوامل الطبيعية والبشرية للبيئة الصناعية

  .صناعة و ما يرتبط بها من أعمالهى المناطق التى تقوم فيها الصناعة ويعمل معظم سكانها بال - :البيئة الصناعية 
  قيام الصناعةعوامل 

    

  عوامل بشرية                 عوامل طبيعية 

  الموقع الجغرافى  •
  الظروف المناخية  •
  خصائص السطح  •
  المواد الخام  •
 زراعية                   •

حيوانية                                                                                                            
  معدنية                                                

  ريةصخ                              
  مصادر •

  األيدى العاملة  •
  رأس المال  •
  النقل والمواصالت  •
  السوق  •

  

  - :أوًال العوامل الطبيعية لقيام الصناعة 

  ن لتقليل نسبة التلوث يجب بناء المصانع بعيدًا عن المناطق السكنية بالمد -:الموقع الجغرافى 
  ) لتوفير الوقت و المال . ( يجب أن تكون المصانع  قريبة من مصادر الطاقة والمواد الخام 

  يجب أن تكون الظروف المناخية مالئمة ألنواع الصناعات    - :الظروف المناخية 

 . بسبب وجود المناخ المعتدل ) الدلتا ( فى صناعة الغزل و النسيج تتركز  •

 ) يجب أن تكون عكس اتجاه الرياح لمنع التلوث . ( عاة اتجاهات الرياح عند إنشاء المصانع يجب مرا •

   -:يتطلب إنشاء المصانع أرض مستوية يسهل عليه  -: خصائص السطح
  بناء المصانع  •
 . إنشاء الطرق و المواصالت  •
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 المواد الخام الالزمة للصناعة

 - :تتنوع المواد الخام كما يلى 

 ام زراعية مثل مواد خ - أ 

) تدخل فى صناعة الزيوت : (   الــــــــذرة
 )يدخل فى صناعة الدقيق :  ( القمــــــــح   

) صناعة السكر :           ( قصب السكر و البنجر   

 - :مواد خام حيوانية  -ب

الصوف  -٤    األلبان -٣      اللحوم  -٢    جلود الحيوانات  -١ 
 - :مواد خام معدنية  - ج

يدخل فى معظم الصناعات الحديثة ( الحديد  -١ 
  المنجنيز  -٢ 
  الفوسفات  -٣ 

 - :مواد خام صخرية  - د

.صخور الرخام  -١ 
  الجرانيت  -٢ 
    الجبس  -٣ 

 - :البد من تواجدها ألدارة المصانع مثل   - :مصادر الطاقة 

  الغازو الطبيعى  –البترول  –الفحم  
  ل توجد مصادر طاقة جديدة مث 

) مصادر نظيفة ال تلوث البيئة ( النووية السلمية  –الطاقة الكهرومائية  
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  ثانيًا العوامل البشرية لقيام الصناعة

  

  - : تحتاج إلى - :األيدى العاملة 

  توافر اآليدى العاملة والخبرة الفنية  -
  )لراحة العاملين بالمصنع ( اختيار موقع المصنع بالقرب من مناطق سكن العمال  -

  ) لشراء المواد الخام واآلالت ( يعد رأس المال أساس فى قيام الصناعة  -: رأس المال
 ) .االنفتاح االقتصادى ( مصر خاصة بعد سياسة رأس المال فى  توفر -

-   
  النقل والمواصالت

  من العوامل الهامة فى الصناعة 

  .لنقل المواد الخام للمصانع  -١
 .نقل المنتجات لألسواق  -٢

 .مصانع نقل العمال لل -٣

  .توجدفى مصر شبكة متطورة من طرق النقل بالسيارات والسكك الحديدية والنهرية والبحرية 
  السوق                                             

  
  

  السوق الخارجية                 السوق المحلية 

  يقصد بها طلبات الدول األخرى             يقصد بها طلب السكان 
  للمنتجات الصناعية المصرية             لمحلية المحليين للمنتجات ا
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 أهمية البيئة الصناعية

مليون نسمة  ٢.٥تعمل على تقليل البطالة ويعمل بالصناعة أكثر من : توفر فرص العمل للمواطنيين  -١
 .توفر للسكان المنتجات الصناعية المختلفة لسد حاجتهم  -٢
. بس وسائل المواصالت المل –توفر المنتجات الغذائية  -٣
. ومن خالل تصدير المنتجات الصناعية للخارج ) العمالت األجنبية ( زيادة الدخل القومى  -٤
  . ارتفاع المستوى التعليمى واالجتماعى والثقافى للسكان  -٥

المصانع و المنشأت ( مثل . تعمل الصناعة على كثرة وجود المرافق والخدمات العامة  -٦
  ) جارية و البنوك الت –الصناعية 

العالقة بين البيئة الزراعية والصناعية 

  - :توفر البيئة الزراعية للبية الصناعية 

)الذرة  –قصب السكر  –القطن ( المواد الخام  -١
.األيدى العاملة   -٢
. المنتجات الغذائية إلشباع حاجات العاملين بالصناعة وأسرهم  -٣

  توفر البيئة الصناعية للبيئة الزراعية 

 -:المنتجات الصناعية التى يحتاجها السكان فى البيئة الزراعية مثل  -١
  .األسمدة لتخصيب التربة الزراعية  –أ 
  . األدوية  -ب
)الجرارات  –آالت حصد المحاصيل ( اآلالت  -ج
  ) الغذائية المصنعه  ( المنتجات  -د

  خصائص السكان فى البيئة الصناعية 

. نسبة األمية ارتفاع نسبة التعليم وٕانخفاض  -١
 . االهتمام بتعليم األطفال  -٢

 مشاركة المرأة فى العمل  -٣

. االشتراك فى النقابات العمالية   -٤
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  عادات و تقاليد السكان فى البيئة الصناعية    

  
  

  عادات سلبية                   عادات إيجابية 

  التدخين  -١              التعاون -١
  صناعية دون معالجتها ترك المخلفات ال -٢          االنتظام فى العمل -٢
                 احترام مواعيد العمل  -٣

  اسئلة وتدريبات

  -:اختر اإلجابة مما بين القوسين  - ١س

  ) احترام الوقت  –التدخين  –االنتظام  –التعاون (  .....................من العادات السلبية للبيئة الصناعة -١
 ) البيئة الصحراوية  –البيئة الزراعية  –البيئة الصناعية (  ............................ترتفع نسبة التعليم فى  -٢

 ) سيناء  –الدلتا  –الفيوم  –الوادى (  ...............................................تتركز صناعة الغزل والنسيج فى -٣

  ) كل ماسبق  –قصب السكر  –القطن  – القمح( ..............من المواد الخام الزراعية التى تدخل فى الصناعة - ٤
  ) الفحم  –الكهرومائية  –الغاز الطبيعى  –البترول (   ...........................................من مصادر الطاقة النظيفة  - ٥

  -:�! �/و�ب ا�,ط�)  ×(  أو ) √ ("! � �� 

��������ز ا�� - ١�  )  (              .� �Vر�-�ع ��� ا����9م �� ا�

���� ا^%ت ا�زرا���  - ٢�  )   (          .�و!ر ا����� ا�زرا��� �����9 ا�

��� !� ز��دة ���وى ����� اL!راد  - ٣�  )    (            .���ھم ا�

��� ا�=زل و ا���X !� ا�و"8 ا����9  - ٤�  )   (            .��ر$ز 

��� ا���و"�ت  - ٥� )           (              .�د+ل ا��طن وا�$��ن !� 

  -:أ��ل

١ -   ����  ..........................و  ..........................و ........................ و ....................�ن ا��وا�ل ا�ط����� ����م ا�

٢ -   ����  ..........................و  ..........................و ........................ و ....................�ن ا��وا�ل ا���ر�� ����م ا�

��� ���ل  - ٣�   ..........................  و.........................و  .....................ا��واد ا�+�م ا�زرا��� ا��� ���+د�)� ا�

  ...................................�وق و   ...................................���م ا��وق إ�� �وق  - ٤

  ..........................و  ..................و  و ا���دات ا�����9 ..........................و ...................�ن ا���دات ا[�"����  - ٥
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  -:�م ���ر 

���� ؟ - ١� أھ��� ا����� ا�
................................................................................................................................................ 

���� ؟ھ�ك �$� - ٢� �ل ��ن ا����� ا�زرا��� و ا����� ا�
................................................................................................................................................

��� ؟ - ٣� أھ��� و���ل ا��ل و ا��وا�&ت �9
................................................................................................................................................ 

  ا�درس ا�$�#�

  أ#واع ا�/#���ت وا��#�طق ا�/#����

  ف ا�/#���ت -�ب در�� �طورھ���/#�

  صناعات حديثة    صناعات بسيطة     صناعات حرفية 

هى صناعات يدوية يقوم بها العمال 
بهدف بها العمال بهدف تحقيق 

  .اإلكتفاء الذاتى 
حفر الخشب السجاد اليدوى  - : مثل
الفخار  –

صناعات يتم فيها تحويل المواد الخام 
اإلستهالك  بهدف.لصورة أخرى 

  المحلى 
حلج القطن تصنيع الجلود  - : مثل

  حفظ و تغليف الفاكهة 

صناعات تعتمد على اآلالت الحديثة 
ة يقل فيها االعتماد على العمال

  البشرية 
صناعة األجهزة الكهربائية  - : مثل

  والكمبيوتر و السيارات 
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 أنواع الصناعات فى مصر

 فى مصر هم الصناعاتأ

أهم الصناعات المحافظة 

صناعات غذائية و كهربائية و حديد و صلب وتكرير  القاهر الكبرى
  البترول 

–كفر الشيخ  –اإلسكندرية 
 الغربية

صناعة منسوجات و صناعات غذائية وأسمدة و حديد 
  وصلب 

صناعات غذائية و غزل ونسيج و سجاد  الشرقية –بور سعيد 

صناعة األلومنيوم و صناعة السكر  قنا –سوهاج  –أسيوط 

 - :هذف الدولة من إنشاء المناطق الصناعية 

 .تطوير الصناعة وزيادة المصانع  - ١

 . تشغيل اآليدى العاملة   - ٢

.زيادة الصادرات والحصول على العمالت األجنبية  - ٣
  زيادة الدخل القومى  - ٤

الصناعات الغذائية  •
الغزل  والنسيج  •
عدنية الصناعات الم •
الصناعات الهندسية  •

 و الكهربية    

الصناعات الكيميائية  •

 - :المناطق الصناعية 

حفظ و تعليب الفاكهة و الخضروات  –السكر
 المالبس الجاهزة –صناعة المفروشات  

  صناعة األلمنيوم  –صناعة الحديد و الصلب 
  . اآلالت السيارات و  –األجهزة االلكترونية  –الثالجات 
  .الصابون والعطور  –األدوية  –األسمدة 

المقصود بالمنطقة الصناعية هى مساحة من األراضى تضم 

مجموعة من المصانع مزودة بالخدمات هى مساحة من األرضى تضم إلى 
  .توزع إلى أقسام صغيرة يخصص كل منها إلنشاء مصنع . و المرافق 
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 اسئلة وتدريبات

 -:اختر اإلجابة مما بين القوسين  - ١س

) أسمدة  -نيوم مو أللا –أجهزة السيارات  –العطور (  .....................صناعات الهندسية صناعة من ال -١
) الكمبيوتر  –حفظ الفاكهة  –السجاد اليدوى  –األسمدة (   ..............من الصناعات البسيطة صناعة  -٢
) السيارات  –القاطرات  - المنسوجات  –األلومنيوم( ...........من أهم الصناعات فى محافظتى اإلسكندرية و كفر الشيخ    - ٣ 
  - :�! �/و�ب ا�,ط�)  ×(  أو ) √ ("! � ��  -٢س

2 �زودة ���+د��ت  - ١������ ھ� ����� �ن أرا*� �*م �"�و�� �ن ا���)   (  .ا��ط�� ا�

��� ا��د�د وا��9ب واL��دة  - ٢� �����ت ا���د�)    (   .�ن ا�

٣ - �)   (  .س و�X9 ا��طن  ����ت ا����ط� $�ن ا�

��� ا��د�#� ��9 أدوات وآ%ت �دا���   - ٤�)          (  .����د ا�

  -:أ��ل

١ -  �������ت ا��دا��� �..... .............................و ..................................... و ...................................���ل ا�

٢ - �������ت ا��د�#�  � .................................و ............................... و ....................................�ن أ�#�9  ا�

٣ - �������ت ا���راً !� ��ر و���ل �)� .....................����ر � .�ف ���ل أ ............................أ$#ر ا�

���ت ا��د�#� �ذ ��ر  - ٤�ؤ�س ��ر ا��د�#�  � ..........................�دأت ا�

  -:�م ���ر 

���  ؟ - ١"L�9 �و!�ر ا���&ت ا� ����  ����د ا�
................................................................................................................................................ 

2 �ن ��طق �$ن ا����ل   ؟ - ٢�� أھ��� 6رب ا��
................................................................................................................................................

٣ -  ���� !� ا�د���  ؟) �X ا�=زل و ا��( �ر$ز ا�
................................................................................................................................................ 

وضح أهداف الدولة من إنشاء المناطق الصناعة ؟  - ٤
................................................................................................................................................ 

 - :ما المقصود بكل من 

...........................................................................................................................................الصناعات البسيطة  - ١

...........................................................................................................................................المنطقة الصناعية   - ٢
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  مشكالت البيئة الصناعية

  وكيفية التغلب عليها

  - :تلوث البيئة الصناعية 

  - :للتلوث الناتج من  البيئات المجاروة البيئة الصناعية وكذلكتتعرض 
  مصانع األسمنت  –مصانع تكرير البترول  –الصناعات الثقيلة     

  

  مشكالت البيئة الصناعية والتلوث البيئى  - أوًال 

   - : و ترجع أسبابه إلى  التلوث البيئ - ١
  نع مما يؤدى إلى تلوث الهواء إنبعاث األبخرة والغازات المتصاعدة من مداخن المصا - أ  

  )مصانع األسمنت ( مثل          
  - :مما يؤدى إلى إلقاء مخلفات المصانع السائلة فى المجارى المائية و نهر النيل  - ب      
    موت األسماك  - ٢    تلوث الماء  - ١    
  نتيجة اإلستخدام غير المنظم استنزاف الموارد الطبيعية  - ب   
  الريف إلى البيئة الصناعية  هجرة سكان - ج      

   - :نتائج ذلك            

  تلوث البيئة  –العشوائية  –انتشار المناطق  –المدن  ماحازد - ١
  - :ثانيًا المشكالت التى تواجه الصناعة فى مصر 

  .ارتفاع أسعار المواد الخام ومستلزمات اإلنتاج  - ١    
  قلة اإلقبال على االستثمار الصناعى  - ٢    
  .فة الزائدة لمصادر الطاقة التكل - ٣    
  . نقص الكوادر الفنية  - ٤    
  .انخفاض جودة المنتجات الصناعية  - ٥    
  .التهرب الجمركى  - ٦    
  - :جهود الدولة لمواجهة المشكالت التى تعانيها البيئة الصناعية  –ثالثًا 

  و االكثار من المساحات الخضراء كالحدائق . نقل المصانع خارج البيئة السكنية  - ١
  . المتصاص الغازات الضارة 
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 تركيب مرشحات على مداخن المصانع وعمل فالتر للغبار المنبعث - ٢
) مصانع األسمنت واألسمدة ( 

. تطوير الصناعة وتعديل خطوط اإلنتاج لتقليل العوادم والمخلفات  - ٣
 . األخطارلحماية البيئة من ) وزارة للبيئة ( إنشاء  - ٤

 .وقف الهجرة من الريف إلى المدن  - ٥

 . و الهجرة غير المنتظمة ووقف الزحف العمرانى   - ٦

  مظاهر اهتمام الدولة بالصناعة   - رابعًا 

فى الصناعة  االستثماراالنفتاح على العالم الخارجى لتشجيع العرب و األجانب على  - ١
 .فتح أسواق داخلية وخارجية جديدة   - ٢

. بة االهتمام بالتعليم الفنى والصناعى بهدف تخريج عمالة فنية مدر   - ٣
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 اسئلة وتدريبات

- : أكمل  - ١س

. من مداخن المصانع .....................و  .....................من مشكالت البيئة الصناعية إنبعاث    -١

...............................تؤدى هجرة سكان الريف للبيئة الصناعية إلى إنتشار المناطق   -٢

..................................لة بالتعليم  تهتم الدو  - ٣ 

...................................... الت البيئة الصناعية زيادة تكلفةمن مشك - ٤

 ......................................استهالك الموارد الطبيعية بشكل غير منظم يسمى - ٥ 
  - :ط��! �/و�ب ا�,)  ×(  أو ) √ ("! � ��  -٢س

ت �9وث ا���ء    - ١��L2 ا�� )  (  .���ب �

زف ا��وارد ا�ط����� ���ب ا[�راف !� ا��+دا�)�   - ٢���.  )   (

٣ -   ����)    (  .ا��)رب ا�"�ر$� �ن ��$&ت ا����� ا�

)   (  .ا��9وث ��س �8 �دود "=را!��    - ٤

)          (         .    ن أى ��$&ت  % ���ب ھ"رة �$�ن ا�ر�ف إ�� ا��د - ٥

  - :�م ���ر  -٣س

١ - � ا�دو�� وزارة ا�����   ؟ �ءإ
................................................................................................................................................ 

���    ؟ ا%ھ���م ������9م - ٢� ا�-� وا�
................................................................................................................................................

���� ��$&ت ا��9وث ا�����   ؟ - ٣�� ا����� ا���� 
................................................................................................................................................ 

تلوث المياه ؟  - ٤
................................................................................................................................................ 

مشكلة اإلستنزاف  ؟  - ٥
................................................................................................................................................ 

تلوث البيئة الصناعية ؟  - ٦
................................................................................................................................................ 
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   - : النتائجما  - ٤س

 إنشاء الدولة وزارة للبيئة فى الحكومة المصرية  ؟  - ١
................................................................................................................................................  

 .  ؟نقل الدولة المصانع خارج الكتل السكنية   - ٢
................................................................................................................................................  
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ا���ــــ	ة ا������
ـــــ� �ـــ� ��ـــــ�دة ا���ــــــ� ا������ـــــــــــ��ــــــ

� !�  ا���� ا�������: ا�	رس ا�ول� 

 ) عثمان بن أرطغرل(تنسب الدولة العثمانية إلى مؤسسها األمير :الدولة العثمانية  •

  الميالدى) ١٣( نشأت أواخر القرن -أ 
  - :الدولة العثمانية أهم سالطين 

عاصمة  )القسطنطينية( فتح استطاع  و )١٤٨١-١٤٥١(المعروف بالفاتح ) محمد الثانى(السلطان  -أ
 )البلقان_ األناضول( واتخذها عاصمة لهم  وسيطرت الدولة العثمانية على  )م ١٤٥٣(  عام  الدولة البيزنطية

  الفتوحات نحو الشرق العربىأستطاع استكمال  )١٥٢٠_ ١٥١٢(السلطان سليم األول - ب
 :العثمانيون •

  .قبائل رعوية من أسيا الصغرى وعرفوا بالعثمانين نسبة إلى مؤسس دولتهم عثمان بن أرطغرل 
السالطين ويلحقونهم بمدارس  ميتم جلبهم غلمانا بواسطة التجارة ويشتريه : ) المماليك( الدولة المملوكية •

 .وبالد الشام بعد الدولة األيوبيةوتولوا حكم مصر  الطباقخاصة بهم تسمى 
  بسبب  - :ازدهار دولة المماليك •

    الموقع الجغرافى المسيطر على طرق التجارة بين أوربا والشرق )١
 ).المكوس(الضرائب-الصناعة–مواردها المختلفة فى الزراعة  )٢
 عبر األراضى المصريةهى األموال التى يحصل عليها المماليك من عبور القوافل التجارية  -:  المكوس •
 العالقات بين العثمانيين والمماليك •

 .مرت العالقة بينهم بمرحلتين األولى عالقة طيبة  والثانية توتر العالقة بينهم والصدام
- :بسبب  العالقات الطيبة - اوالً 

 م١٤٥٣احتفاالت المماليك بسيطرة العثمانيين على القسطنطينية عام -١
 .م١٤٩٨ضد الخطر البرتغالى بعد اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالحالوقوف بجانب المماليك -٢
  .م١٥٠٩مساعدة العثمانيين للمماليك فى مواجهة البرتغال فى موقعة ديو البحرية عام  -٣
هى مرور التجارة عبر األنهار والبحار والمحيطات ومن أمثلتها قناة  -:الطرق التجارية البحرية  •

 .السويس ورأس الرجاء الصالح    
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  - :توتر العالقات:ثانيا

   -:حيث حصل صدام عسكرى بينهما بسبب

  .حماية المماليك لبعض أمراء العثمانيين الفارين •
   الشماليةحدود الاستيالء العثمانيين على بعض المناطق التابعة للمماليك على  •
  .ق السيادة فى المنطقةرغبة السلطان سليم األول فى توسيع حدود دولته وتحقي •

  

  :ضعف الدولة المملوكية فى مصر

  .سوء األوضاع السياسية نتيجة النزاع والتنافس واألقتتال فيما بينهم على السلطة •
  ضعف القوة العسكرية العتمادهم على الفرسان بأسلحتهم التقليدية •
  .تدهور األوضاع األقتصادية بعد اكتشاف البرتغال لطريق رأس الرجاء الصالح •
  .وتحطيم أسطولهم  )م١٥٠٩(هزيمة المماليك أمام البرتغال فى معركة ديو البحرية •

  

  -:مراحل سيطرة العثمانين على مصر

  ١٥١٦مرج دابق  - ١

قنصوة (فى  شمال سوريا بين المماليك بقيادة)مرج دابق(بدأت الدولة العثمانية تغزو الشام ودارت معركة 
  .هزمت القوات المملوكية وقتل السلطان المملوكى) ألولسليم ا( يين بقيادةوالعثمان) الغورى

  

  ١٥١٧الريدانية - ٢

  فى صحراء العباسية بين المماليك بقيادة ) الريدانية(إلى مصر ودارت معركة  بدأالغزو العثمانيين
هزمت القوات المملوكية وقتل السلطان المملوكى وشنق )سليم األول(والعثمانيين بقيادة ) طومان باى(

  .ن باى على باب زويلة وأصبحت مصر والية عثمانيةطوما
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 تدريـبـات
 -:اختر اإلجابة مما بين القوسين  - ١س

.....................فتحت القسطنطينة عاصمة الدولة البيزنطية فى عهد السلطان   -١

) طومان باى  –بيازيد الثانى  -محمد الفاتح –ألول سليم ا(  
  ..........................................امتدت الدولة المملوكية متضمة األجزاء العليا من بالد  -٢

)الرافدين  – الشام –الخليج العربى  –النوبة ( 
..................................ساعد فى بناء القوة العسكرية المملوكية  -٣

 –التقدم العلمى األروبى  –مساعدات الدول الخارجية  –المصرية  لقوافل التجارية المارة باإلراضىا( 
 )  ضعف الدولة العثمانية  

  ......................................عند  ١٥١٧مملوكية فى يناير هزمة الجيوش ال - ٤

)  ديو البحرية  –جالديران  –مرج دابق  –الريدانية ( 
 - :امام كل عبارة) × ( او )√( عالمة - ٢س

)    (    المماليك والعثمانيين ضد الخطر البرتغالى تحالف .١
)    (    اصبحت مصر والية عثمانية بعد معركة مرج دابق .٢
)    (    اكتشف البرتغاليون طريق رأس الرجاء الصالح .٣
)    (    ة العسكريةمن اسباب هزيمة المماليك ضعف القو  .٤
)   (  انتصر العثمانيين على المماليك فى موقعة جالديران .٥

 -:اكمل العبارات  - ٣س

 .على التجارة المارة بمصر............................................فرض المماليك  .١
 ......................................تنسب الدولة العثمانية إلى مؤسسها .٢
 ...........................عام............................................القسطنطينية فى عهد السلطان مدينةتم فتح  .٣
 ............................عام...............................................اصبحت مصر والية عثمانية بعد معركة  .٤
 .............................عام........................................................األسطول المملوكى فى موقعةتحطم  .٥
 .ينمعركة مرج دابق ضد العثماني............................. قاد السلطان المملوكى .٦
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  - :بم تفسر - ٤س
 ازدهار دولة المماليك؟ .١

..........................................................................................................................................................................

 هزيمة المماليك فى  مرج دابق؟ .٢
..........................................................................................................................................................................

 :ما النتائج المترتبة - ٥س
 معركة ديو البحرية .١

..........................................................................................................................................................................

 التنافس على السلطة بين المماليك .٢
..........................................................................................................................................................................

 حماية المماليك لالمراء الهاربين من العثمانيين .٣
..........................................................................................................................................................................

 م ١٥١٧معركة الريدانية  .٤
..........................................................................................................................................................................

 .زراعية والضرائب أيام المماليك تنوع المحاصيل ال .٥
..........................................................................................................................................................................

  - :اثبت صحة العبارات اآلتية - ٦س

 .تحولت العالقات العثمانية المملوكية من التعاون إلى العداء  .١

..........................................................................................................................................................................

 .تضافرت وظهرت عوامل أدت إلى ضعف دولة دولة المماليك .٢

..........................................................................................................................................................................
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 س٧-   قارن بين المعارك اآلتية:

 

 وجه المقارنة الريدانية مرج دابق

 األطراف  
 التاريخ  
  

 
 
 
 

 النتائج

 

�  �#�ھ� ا���� ا������� �� �
  

  :محليةهيئات الحكم ال
  الديوان) ج      العثمانية قواد الحامية) ب        اشابال –الوالى ) أ
  

  :النظام األدارى
  اإلدارة المالية) ب           إدارة األقاليم المصرية) أ

  :) قاضى القضاه العثمانى (  القضاء والتشريع
  بم تفسر؟ ... استبدادى لمصر ىالعثمان كان نظام الحكم:  ملحوظة

  .فى االستانة ) الباب العالى ( فى مصر كانت خاضعة إلرادة السلطان العثمانى  ألن هيئات الحكم
  -:من مهام وسلطات الوالى العثمانى فى مصر - أ

  .هو نائب السلطان ويشرف على تنفيذ القرارات الصادرة من السلطات  .١
  .و بعض منتجات مصر الزراعية  المفروض على البالد الخراجإرسال  .٢
  اك فى حروب السلطان العثمانىإلشتر اإعداد الجنود و  .٣
 دعوة الديوان لالنعقاد .٤

  . الحفاظ على األمن فى الوالية  - ب
 حتى ال يستقل بحكم مصر ثالث أعوامإلى  عامفترة حكم الوالى من  •
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 -:تتكون من فرق عسكرية بهدف  - :العثمانية  لحاميةا -ج
   الدفاع عن البالد .١
 مشاركة الوالى فى حكم مصر .٢

 ان القاهرةحضور اجتماعات ديو  .٣
  -:الديوان  - د

 :مهام المماليك
   الحفاظ على األمن .١
  حماية الفالحين من العربان .٢
 حماية القالع والثغور المصرية .٣

  شارك بعض عناصر المماليك فى إدارة البالد لخبرتهم بأحوال البالد •
  عانى الفالح المصرى من السخرة والضرائب المتعددة •
 .تزام وذلك لضعف الدولة العثمانية فى منتصف القرن السابع عشرلجأت الدولة العثمانية لنظام االل •

   -:القضاء و التشريع  –ثالثًا 
القضائية من  سيطرت الدولة العثمانية على القضاء من خالل تعيين قاضى القضاة وٕانتزاع السلطة •

  علماء األزهر   
 تعينهدفع مبلغًا من المال  فى االستانة حتى يتم يكان قاضى القضاة  •

 -:أهم المفاهيم

 .فرق من الجيش تحمى بلدًا أو موقعًا هى : قواد الحامية

 عدد من الرجال العسكريين لهم مهام خاصة مثل إدارة بعض االقاليم الهامة: السناجق

  .شخص من األقوياء ينوب عن االحكومة فى جباية الضرائب المفروضة على إقليم من االقاليمهو : الملتزم

لمدة عام واحد و لكى يتصرف فى الحكم القضائى وفقًا  لقاضى الذى عينته الدولة العثمانيةاهو : قاضى القضاه

  .) قاضى عسكر أفندى ( يعرف بـ 

 - :والعلماء و األعيان و من مهامه يتكون من كبار ضبابط الحامية العثمانية و الموظفين  - :تابع الديوان 

 سلطة مراقبة الوالى  - ١

 .يبت فى أمر اإل بموافقة أعضاء الديوان  ال يستطيع الوالى أن  - ٢
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  تـــدريبات
  

  -:اختر اإلجابة مما بين القوسين  - ١س

 .....................تركزت السلطة القضائية فى مصر فى عهد العثمانيين فى يد     -١

  ) السناجق  -قاضى القضاء  –لمماليك ا –علماء األزهر (                                                                         
  .......................................... دعوة الديوان لإلنعقاد من مهام -٢

 )  قواد الحامية  –السلطان  –المماليك  –الوالى (                                                                                           

   .................................. نت مدة تعيين قاضى مصر العثمانيين كا - ٣ 
 )  أربع سنوات  –ثالث سنوات  –سنتين  –سنة واحدة (                                               

  ......................................   الملتزم ينوب عن الحكومة فى  - ٤

  )كل ما سبق  –ة الضرائب يجبا –المحافظة على األمن  –التصرف فى األحكام الشرعية (                                    
  ) األمير  –الباشا  –الكاشف  –جق االسن(   .            .....................................الوالى هو نائب السلطان و يلقب بـ  - ٥

  : ا���1رات ا���H  أ��م) × ( أو )  √( "! � ��  -٢س

� ا�-&��ن �ن ا��+رة وا�*را�ب أ��م ا��#���ن  - ١��                                  .   (      )  

�ف ا��رن ا���دس ��ر  - ٢�� �! ��  .                        (      ) *�-ت �9ط� ا�دو�� ا��#��

  (      )                                             .    !� ا��$م ا�وا��  ���ر$��ن �)�م ا������  - ٣

  (      )     .                                        ا���ت �9ط� ا��*�ء ز�ن ا��#����ن ���-��د  - ٤
   - :اكمل العبارات االتية - ٣س

  ................................و...............................تكونت هيئات الحكم العثمانى من .١
  ...........................................عهد العثمانيين فى يدفى تركز القضاء فى مصر  .٢
  ..........................،...................................،...............................من مهام الوالى  .٣
  ...........................إلى..............................كانت فترة حكم الباشا تتراوح بين .٤
  .......................................و......................................من مهام الحامية .٥
  ........................................و...................................من مهام المماليك .٦
  فى جمع الضرائب لضعف الدولة العثمانية فى منتصف القرن السابع عشر...................ظهر نظام .٧
...............................مدة ـكان قاضى القضاه يتصرف فى األحكام الشرعية وفقًا ل -٨  
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: �م ���ر   -٤س

�ر ا������ك !� إدارة ا��&د  - ١� ؟إ���ء ا��#����ن ��9 ��ض �

؟م و #&#� أ�وام 6�ر �دة ا�وا�� ��ن �� - ٢

 ؟"���� ا�Lوال �ن +&ل ا�دواو�ن أ��م ا��#����ن  - ٣

؟ھور �9ط� ���9ء اLزھر !� ا��*�ء  �د - ٤

  : �� ا��)/ود �� ً �ن  – ٥س

�6*� ا��*�ه        -ا���9زم             -ق      "ا���     - 6واد ا������             

: أ$�ت /-� ا���1رات ا���H   -٦س

. ا��م ظ�م ا��*�ء ���-��د ا��م ا��#����ن  - ١

  . ��طرة ا�دو�� ا��#���� ��9 ا���ر�2  - ٢

�ر  - ٣� �! �. ��ددت �)�م ا�وا�� ا��#��
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  أ$�ر ا�-�م ا�1$��#� ��� �/ر

  : �/ر و��2 �$��#�� : أو2ً 

•  �  : أ�وال ��ر ��ت ا��$م ا��#��

��ر ا��وة %���رار ا���طرة ��9 �$م ��ر  إ���د ا��$م ا��#��� �9�  

ت ا��9ط� ا������� �9ط� ا���داد�� ����6 ��9 ظ�م ط��� ��ط�)م �ق ا����دة �$ .  

  
  : �� �/ر ا�02/�د�� �� ا�1/ر ا�$1��#� -�: $�#��ً 

�ر ��د ا%$���!�ت ا�"=را!�� ا��� أ!�دت ��ر �ر$زھ� ا��"�رى ا������Z#ر ا[�6��د  •� �! � . 

�X �ن ظ�م ا��$م ا��#��� �دھور ا�6%��د ��ث  • : 

  . ا�زرا�� وإ�&ف ا%را*� وإھ���)�  إھ��ل  -

 $��د ا��"�رة  -

-  ���� �Z+ر ا�
  

  :-��� �/ر ا�03/�د�� : ���ھ�م 

�د �)� ا����ن ا�6%��دى ���ر و���ل ا��وارد ا�6%��د�� ا�ط����� وا���ر�� وا������  ��  

  : ة ا3������� ا�-��: $��$�ً 

  
  ���ت ا�����! ا��/رى

  
  

  ا�ط�)� ا��-�و��                ا�ط�)� ا�-����                                              
  ا�-&�ون                          ا�وا��                                                 

  ا��"�ر                                                 �                      ��6واد ا���

  ا����9ء                                              ا��*�ه                              

�ع                                              ا������ك                            �  ا�

 ا%دارة ا�����9  

  - :وان ا�� •
  .!"وة وا���  ��)��  ��*? ان ا����ة ا%"������ ����6 ��9 ا�ظ�م ا�ط��� ��ث $�ت •

  



40

: ا�-��ة ا��1��� وا�د�#�� وا�$)���� : را��1ً 

: �دھور ا�-��ة ا��1��� وا�$)���� ���ب 

 .ا�6�ر ا����9م !� ا%زھر ��9 �-ظ ا��ران ا�$ر�م وا�-�� وا���ر�2  - ١

. وا�ر��*�� وا�ط�����  ا�����9وم �دم ا%ھ���م ����9 - ٢

�دھور ا����ة ا%د��� و�و6ف ��ط ا����Zف  - ٣

ا�-��ة ا��#�� : ,����ً 

: �دھور ا�-��ة ا��#�� ���ب 

���ت  - ١��Z+ر ا��رف وا�

�ع وا��ر!��ن ا�� ا%���� أ �ر��ل�6م ��9م ا%ول � - ٢��)ر ا�

ا��درة  ا�#��� وا��+طوط�ت ا���فا%���&ء ��9 ا�$#�ر �ن  - ٣

: #���7 ا�-�م ا�1$��#� ��/ر  •

. ا��*�ء ��9 ا��+��� ا���ر�� ا������9  - ١

.  و%�� �#���� أ���ت ��ر  - ٢

. و ا��رض  ��ت طوا�ف ا��"��2 ا���رى �ظ�ھر ا�-�ر وا�")ل  - ٣

٤ -  ���. م  ١٧٩٨ظ9ت ا%و*�ع ��دھورة ��� �"�ء ا����9 ا�-ر
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 �در���ت

  -:بين القوسين  اختر اإلجابة مما - ١س

 .....................................اقتصر التعليم فى العصر العثمانى فى مصر على العلوم -١

  ) الطبيعية   –الدينية  –الرياضية  –العقلية (                                                                                        
  ..........................................صرى فى العصر العثمانى إلى انقسم المجتمع الم -٢

 ) أربع طبقات   –طبقتين  –تسع طبقات  –طبقات  ٣(                                                                                  

   ..................................تدهورت األحوال االقتصادية فى مصر نتيجة    - ٣ 
 )  كل ما سبق  –اضطراب األمن  –إهمال مشاريع الرى  –االكتشافات الجغرافية (                     

  

  : أ��م ا���1رات ا���2 ) × ( أو )  √( "! � ��  -٢س

��� وا��رف !�)� - ١��ع ا��)رة !� ا���ھرة ����ط ا��  (     )      �6م ا��9ط�ن ا��#��� ��%��-�ظ ���

�طت ا����ة ا%د��� وا����Zف ز�ن ا��#����ن  - ٢                                             .       (     )  

  (     )       .                                     $�ن ا���ب ا���رى ���ل و�$د �����9 ا��#����ن  - ٣

  (     )       .                                  ��طرة ا��#����ن ا�)� ا�=زو ا��#��� �+*وع ��ر � - ٤

٥ -  ���  .    (     )ا���ر �دھور ا%�وال ا���ر�� �� ��رب �ن ار��� 6رون ��� �"�ء ا����9 ا�-ر
  : أ��ل  -٣س

�ر  - ١� �9� ��ر ��9 � ......................�*��ن  ......................ا���د ا��$م ا��#��.  

 . !� ظل ا��$م ا��#���  ..........................و  .......................�دھور  - ٢

٣ -  �9� ����6 ��ا�ط��� و$�ن ا��"��2 ���م  .......................$�ت ا����ة ا%"������ !� ��ر ا��#��

 .  ................................وط���  ..........................إ�� ط��� 

 . ا�د!�ع �ن ��وق ا���ب �دى ا��$�م ا��#����ن  .................................�و��  - ٤

���  ..........................�دھورت  - ٥� . ���ب �Z+ر ا��رف وا�

  :�م ���ر :  -٤س

 ؟أ���ء $#�رة أ��م ا�دو�� ا��#����  �ن ����ة طوا�ف ا��رف - ١

  ؟�م ا�ط��� ا��"��2 ا���رى ���ظا��م  - ٢
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  : �� ا�#���7 ا���ر��� ��� :   -٥س

  ؟�دھور ا����ة ا�#��!�� وا�-$ر�� ا��م ا��#����ن  - ١

�ع ا��)رة ا�� ا%���� ؟�ر� - ٢� �ل ا�

�ر ؟ - ٣�� � ا�=زو ا��#��

  

  : أ$�ت /-� ا���1رات ا���2  -٦س

  . ��ب ر"�ل ا�د�ن وا����9ء دور �)م !� ���ة طوا�ف ا��رف  - ١

٢ - ����ر ا������9 ز�ن ا��#����ن  ا��*�ء ��9 �+� . 

  

  : ��ذا �-دث �و  -٧س

١ -  ��ع ا��)رة ا�� ا%����   ؟�م ��م �ر��ل ا�

��� ز�ن ا��#����ن  - ٢�   ؟�طت ا�زرا�� وا�
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الرابعة  الرابعة  الرابعة  الرابعة  الوحدة  الوحدة  الوحدة  الوحدة  

 الحملة الفرنسية  الحملة الفرنسية  الحملة الفرنسية  الحملة الفرنسية  
  )م  ١٨٠١ – ١٧٩٨ا3-� ل ا��ر#�� ��/ر  )١(

)٢(

   - :  أ-وال �/ر �0ل ���ء ا�-��� ا��ر#��� •

وأ#ر ��9 ا%و*�ع ا������� ، $�ت ��ر و%�� �#���� و�د�� *�-ت ا�$س ذ�ك ��9 ��ر 

وا%"������ وا�6%��د�� !� -س ا�و6ت 6و�ت �9ط� ا�راء ا������ك و-وذ ا��$�م و�ط�9وا ا�� 

�9 ��9 ��ر ��� ��  . ا%���&ل !���ت !ر

  : ا�-��� ا��� �0م �)��د�
� #����ون �و#��رت  •

ت ا����9 �ر�� ��� % ���رب ا+��ر ا����9 ا�� ا"�9را ��� % ���رض ��)�"�� ا%�طول  -�$

  . ا%"�9زى 

 . زودت ا����9 �$�!� ا%دوات وا%���9 ا���$ر��  -

  . *�ت ا����9ء !� �+�9ف ا�-ون وا��9وم و$ذ�ك ا�$��ب وا�ر����ن وا���ور��ن  -

  : ,ط ��ر ا�-��� ا��ر#���  •

��9 "ز�رة ���ط� #م ا�� "ز�رة $ر�ت #م  تم وا��و� �١٧٩٨ء طو�ون !� ���و أ��رت �ن ��

  . م  ١٧٩٨و�9ت ���ء ا%�$در�� أوا�ل �و��8 

  : ا���Hب ا���1#� �-��� #����ون ��� �/ر  •

  . �Zد�ب ا������ك و��ط�م 6و�)م و-وذھم  -

. ا�-ر���ن وا�ر���� ا���ر��ن  ا������ك ��9"�رإ*ط)�د وظ9م  -

  . ء ا��$و�� ا�-ر��� ���Zد �9ط�ن ا�دو�� ا��#���� إد�� -

: ا���2ب �Dر ا���1#� �-��� #����ون  •

  . �)د�د ����? إ"�9را ��ط2 طر�ق ا%���ل ��)� و��ن �����را�)� !� ا�)د  -

�ر  -� �! ����$ون �ر$زھ� ��ر ���و�ض ا�-ر���ن �ن إ��راطور��)م ا��� إ���6 �����رة !ر

  . !�دوھ� 
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  : ��ر ا�-��� ا��ر#���  ,ط
-  ��. �9$ت ا����9 طر���ن أ�دھ�� �رى �ن ا%�$در�� ��ر ��راء ا�ر���

. �9$�8 �را$ب ا%�طول ا�+-�-� !� !رع ر��د  )رى +ر ^وا -

  : �و�10 ;�را,�ت و�ن ��0دھ�  •

� $�ن �راد �ك أ�د ز���ء ا������ك ا�ذى د+ل !� �وا")8 �2 ا�-ر���ن و�$ن ا�)ت ا���ر$ -

  . �)ز��� ا������ك 

ظراً ��وا!ر ا%���9 ا��د�#� �دى ا�-ر���ن !Zدى ا�� ��)�ر �راد �ك ا�� ا���ھرة  - .

  : �و�10 إ�����  •

إ�)ت " ��ر$� ا%ھرام " م دارت ��ر$� ��ن ا�-ر��ن و�راد �ك اط9ق ��9)�  ١٧٩٨!� �و��8 

 ��د �رق ا��-ن ا��� $�ت ���ل ا�ذ+�رة  �)ز��� ا������ك و!رار �راد �ك و�ن ��� ��8 ا�� ا����د 

  . و�ذ�ك أ���ت ا���ھرة �دون ����� 

  : أ���ب ھز��� ا������ك  •

. ���ب إ��+دا�)م أ���9 ���9د�� !� �وا")� ا%���9 ا��د�#� 

  : �#ط)� ا�/��-��  •

ك و!ر !� اW�طس +رج ���9ون !� �وا")8 *د ا������ك �ز���� ا�راھ�م �ك إ�)ت �)ز��� ا������

  . ا�راھ�م �ك ا�� �ور�� 

  : م  ١٧٩٨أ�Dطس  �-ط�م ا�Hطول ا��ر#�� �� �و�10 ا�� �0ر ا��-ر��  •

 -:�ن �د��ر اL�طول ا�-ر�� و��رع ��6ده ��� أدى إ�� ا["�9زى ا%�طول  ��6د��$ن 9�ون 

١ -  ��.ا�ط�ع ا���9 ��ن ا�"�ش ا�-ر�� ا��و"ود !� ��ر و!ر

 .�د ا����"��)م ��9 �وارد ��ر ا����د ا�-ر��ن !�  - ٢

  .إ*��ف 6وة ا�-ر���ن ورو�)م ا���و��  - ٣
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  أ���� ��� ا�درس اHول

: ا2���� ا�/-�-�  �,�ر: ١س 

در��  - ١$�%�� ���.......................................�6د ا����و�� *د ا����9 ا�-ر

) ا�راھ�م �ك  –�راد �ك  –���د $ر�م  –��ر �$رم (     

)  ١٩ – ١٨ – ١٧ – ١٦( ............    ......................ا��رت ا����9 ا�-ر��� ا�� ��ر !� )��� ا��رن  - ٢

...............................+�ض ���9ون او�� ا����رك ا���$ر�� *د ا������ك !�  - ٣

)ا�� �6ر ا���ر��  –��را+�ت  –ا�����  –��ن ��س (    

...........................ا��رت ا����9 ا�-ر��� �ن ���ء طو�ون وا�")ت �"ز�رة  - ٤

 ) ��9��)رودس  –$ر�ت  –ط� ��� –

: أ��م ا���1رات ا���2 ) × ( أو )  √( "! � ��  -٢س

�9)� ��9 ��ر  - ١�� ���)   (          .  أ�9ت ا��$و�� ا�-ر

٢ -  ���9 ��ر �ن ���ء طو�ون !ر� ���)   (  . أ��رت ا����9 ا�-ر

�9 ��ر ��"� �Zد�ب ا��#����ن  - ٣� ��� )  (   . "�ءت ا����9 ا�-ر

د زو�)� ا%�$در��  - ٤� ����دى ا���د ��ر �$رم ��9��9 ا�-ر�.  )   (

�ر ا%�طول ا�-ر�� !� ��ر$� ا�و �6ر ا���ر��  - ٥�)     (  . إ

 : أ��ل - ٣س 

�9 ��ر ��م  - ١    � ���..............................."�ءت ا����9 ا�-ر

   ٢ - �9� ����ر �ر�� ��� % ��9م �)� $�ت ا����9 ا�-ر�.................................

.   ...................................�و��6 !�  $�ت أول �وا")8 ��ن ا�-ر���ن وا������ك  - ٣

  . ��$م ا%�$در�� ا����9 ا�-ر���  .................................�6وم  - ٤

. ��د ھز���8 !� �و��6 ا����� ا�� ا����د  ....................................!ر  - ٥
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  : �م ���ر :  ٤س

�9 ��ر �راً ؟ "�ءت  - ١� ���  ا����9 ا�-ر

�9 ��ر ؟  - ٢� ���  ا���ب ا����9 ا�-ر

�رق �راد �ك �-ن ا�ذ+�رة �6ل !راره �9���د ؟  - ٣

  ھز��� ا������ك ا��م ا�-ر���ن  ؟  - ٤

:  �ل �ن�� ا��)/ود �:  ٥س 

�����رة           - ا��&ل                    - ���9       

  : �� ا�#���7 ا���ر��� ���  : ٦س 

*�ف ا�دو�� ا��#���� �6ل �"�ء ا����9 ا�-ر��� ؟  - ١

ا��+دام ا������ك ا%���9 ا����9د�� �2 ا�-ر���ن ؟  - ٢
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  �/ر �-ت ا2-� ل ا��ر#��) ٢(

:ا��/ر��ن ��1د ا3-� ل ا��ر#��  أ-وال •

���9ون د�وان ا���ھرة  - أ Z�. أ

ت إ����ر�� ���دة ��9ط� �م ����2 ا�د�وان �� -  ب�$ �(% ����(. ا�

.ا%��&ل ا�-ر�� �9ط�  $�ن ا�=رض �ن ا��ء ا�د�وان �د��م  -  ت

) : م  ١٧٩٨أ��و�ر ( $ورة ا�)�ھرة اHو��  •

رض ا�*را�ب وأ��� ا���ض ��9 ز���ء ا�#ورة و�$م ��9 ��� �)م إ��+دم ���9ون ا��دة وا��ف و!

8 $�ن �درك �$�� ا���a ا�����9 وا%د��� �دى ا���ر��ن !+��  ت����#�ء ا���a ا���دا. ��%�دام %

  . �ن رد ا�-�ل 

  : أ�وأ �ر��� ��1
� #����ون  •

  . �� و�$�� "��2 ا%زھر د+ول ا�"��2 ا%زھر �2 "وده وھم �ر$�ون ا�+�ل و$�ت إ��ءة ��ر

 - :#���7 $ورة ا�)�ھرة اHو�� 

�ر �Wر ا���ر�� ا������  - ١�إ�=�ء د�وان ا���ھرة و إ��ء د�وان آ+ر *م $ل ا�طوا�ف و ا��

�ر � �! 

.!رض ا�=ر��ت ا������ ��9 ا��"�ر و ا����9ء  - ٢

.�رع ا�-ر��ون !� ����ن ا���ھرة  - ٣

: �0ر ا��ر��  م و�و�10 أ�� ١٧٩٩-��� ا�;�م ��را�ر •

  أ+ذ ���9ون "���ً ��")�ً إ�� ا���م و6د !�9ت ���ب !�9)� !� !�? �$� ��وة ا�وارھ� و����� اھ9)�  -

دارت ��ر$� أ�� �6ر ا��ر�� ��8 و��ن ا��#����ن وا�)ت �)ز��� ا�"�ش  و�د �ود�8 ا�� ا���ھرة -

 � . ا��#��

 . �ر �$�8 ا�+ذ 6رار ان ��ود �راً ا�� !ر�� ��د ����ن �9$ -
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 - :ا�#���7 ا�-ر��� 

.���3راطور�� !� ا��رق �م ���ط�2 ا����9 ا�-ر��� "�ل ��ر ��6دة أو واة  - ١

 . �م ���$ن �ن 6ط2 ا�طر�ق ��ن أ"�9را و أ$�ر �����رھ� !� ا�)د  - ٢

  .أ*�-ت 6وة و-وذ ا������ك  - ٣

 - :ا�#���7 ا������� 

�� إ"�9را ���ت ا����9 ا�-ر��� أظ�ر ا����م ا�=ر - ١�+ �-��ر و �و�6)� ا�"=را!� و ��� ��

 . أظ)رت ��9"��2 ا���رى �ز��8 �م �"رى !� ا����م  - ٢

 .إ���ظ ا�و�� ا��و�� �دى ا���ر��ن  - ٣

���������د أ#رت ا��*�رة ا�=ر��� ��زا��ھ� و���و�)� ��9 ا���ر��ن ��ث ��رف ا���ب  -: ا�#���7 ا2

  - :� ا���رى �9

ا�-��ت ا��� ��دت ا���ر��ن  - ١

ظ�� ا[دار�� ا��د�#� �#ل  - ٢L"�ل ا��وا��د و ا�و!��ت : ��ض ا�ظ�م �ظ�م ا����$م و . 

  -:ا�#���7 ا��1��� و ا�$)���� 

 .ا$���ف �"ر ر��د و !ك ر�وز ا�$���� ا���ر�� ا��د��� ��9 �د ا����م �����9ون  - ١

�ر �ذ أ6دم ا��#ور و ��� )��� �)د ���Zف $��ب و�ف ��ر ا�ذى �*�ت و�ف � - ٢

.ا����9 

.درا�� ��روع �و��ل ا���ر�ن ا���و�ط ����Lر  - ٣

.   إ��ء ا��"�2 ا����9 ا���رى ["راء ا���Lث ا�����9   - ٤

  : م  ١٨٠٠إ�����0 ا�1ر�ش �#��ر   

�م ا-�)م �م ا%�-�ق ��9 "&ء ا�-ر���ن �ن ��ر و�$ن ا��$و�� ا��ر�ط��� ر!*ت وط���ت ���9 -

$Z�رى �رب ��� د!2 $��9ر ا�� ���ر�� ا��#����ن وادى ا�� ھز���)م و�)دت ا�� ��6م #ورة �ن 

"د�د 
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  : م  ��١٨٠٠ ��رس $ورة ا�)�ھرة ا�$�# •

 L$#ر �ن �)ر وإ�)ت��و�ن ا�"�ش ا�-ر�� وا���رت  �+�زن إد��ت �ن �� �و%ق ��ث �و"د

ا�#ورة ��د��ر �� �و%ق ����دا!2 و$�ن $��9ر �ذ�ق ا���ر��ن ا���ذ�ب وا���ل و�2 ا�=ذاء وا��ذا�? !� 

  . ا����د�ن و!رض ا�*را�ب وا%��وات 


��� ����ر  •# :  

"ره !��ت �و�8 ��9 �د ��9+� 8 !� 8�96م و"�ء ��ده ا����د ��و ا�ذى ��ول  ��١٨٠٠ن ا����9 ط�

  . ا�� ا%�&م و�زوج ����9 �د�� ز��دة �ن �د�� ر��د 

  : #���7 ا�-���  •

  م  ١٨٠١+روج ا���ر��ن �ن ��ر �����ر 

  �ن ا�و")� ا��ر���  - ١

 �ن ا�و")� ا�������  - ٢

 �ن ا�و")� ا%"������  - ٣

 ا�����9 وا�#��!��  �ن ا�و")�  - ٤
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  ا���� ا�درس ا�$�#�

  : ا2���� ا�/-�-�  �,�ر: ١س 

.......................................��6ت #ورة ا���ھرة ا�#��� �ز����   - ١

)����9ن ا����9   –��ر �$رم  –��د \ ا��ر�6وى (            

در��   - ٢$�]�� ���........................... .......�6د �ر$� ا����و�� *د ا����9 ا�-ر

)�راد �ك  –���د $ر�م  –��ر �$رم (                                                                                                            

 ...............................*د ١٧٩٨ھرة اLو�� ��6ت #ورة ا��� - ٣

) ا�Lراك - ا�-ر���ن  –ا������ك  –ا["�9زى (    

........................... �ر"2 ا�-*ل إ�� �ل ر�وز ا�$���� ا���ر�� ا��د��� إ�� ا����م  - ٤

     ) X) ����ر -�����9ون  –�ر���9  –�

: أ��م ا���1رات ا���2 ) × ( أو )  √( "! � ��   -٢س 

 )  (   . أ�Z $��9ر د�وان ا���ھرة - ١

�ر ا%�طول ا�-ر�� ��9 ا%"�9زى !� ا�و �6ر ا���ر��  - ٢� )  (  .ا

��ر �دم ا����ء !� ��ر $��9ر - ٣ )  (    .�ن ا

 )  (   . ��!ر ���9ون �راً ا�� !ر�� ��ب ��ر$� ا�و �6ر ا��ر�� - ٤

٥ -  ���ت #ورة ا���ھرة ا�#��� !� �)د $��9ر ��9��9 ا�-ر�$.  )  ( 

  - :ا��ل -٣س

.  ......................................اط9�ت #ورة ا���ھرة ا%و�� �ن  - ١

  . م  ١٧٩٩ .........................................ا)زم ���9ون !� ��8�9 ��9  - ٢

 .�ن $��ر ا�����a وا����9ء  ...................................�$ون د�وان ا���ھرة �ن  - ٣

٤ -  ��  . �ر ا���ر�� !� ��ر$� ا�و 6 ..................................�6ل ا����د ا�-ر

  .م  ��١٨٠٠م  .................................��د $��9ر �2 ا�دو�� ا��#���� ا�-���6  - ٥
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  : �م ���ر  - ٤س 

  !�ل إ�-���6 ا��ر�ش ؟  - ١

  ��6م #ورة ا���ھرة ا%و�� ؟  - ٢

�9 ��ر ؟  - ٣� ���  !�ل ا����9 ا�-ر

  !�ل ���9ون !� ا���6م �$� ؟  - ٤

�9 ��ر ��ض ا�"�ح ا����9 ؟ ���ت ا��� - ٥� ����9 ا�-ر

  : �� ا�#���7 ا���ر��� ���  - ٥س 

 ا����9 ا�-ر��� �ن ا����� ا������� ؟ - ١

  ؟ �١٧٩٨و��6 ا�و �6ر ا���ر��  - ٢

  ���ل $��9ر ��9 �د ����9ن ا����9 ؟  - ٣

   :ا�� �ن �#�ب ا2���ل  -٦س 

��ء د�وان ا���ھرة  - ١V� �6م .  )   (

 )  (    . ��6د ا%�طول ا��ر�ط�� !� ��ر$� ا�و �6ر ا���ر��  - ٢

 )  (  . ��د �2 ا�دو�� ا��#���� ا�-���6 ا��ر�ش  - ٣

 )  (    . ا��ط�ع !ك ر�وز �"ر ر��د  - ٤

)   (  . ��6د !ر�� ��ول �&�&م  - ٥

  : ��ذا �-دث إذا   -٧س 

١ - ��� �! ���   �ق اھدا!)� ؟ "�ت ا����9 ا�-ر

!�ل ا%"�9ز !� �د��ر ا%�طول ا�-ر�� !� ا�� �6ر ؟  - ٢
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�-�د ��� وا���ً ��� �/ر )٣(

 - :�/ر �1د ر-�ل ا�-��� ا��ر#��� 

 -:��د ر��ل ا����9 ا�-ر��� ��ر��ً �9�وى ا�����ر�� ��9 ا��$م وا��� ��#9ت !� $�ت ��ر 

"�9زا[ - ٣        ا������ك  - ٢      ا��#����ن  - ١

وا ����دون أ)م ا���ب ا��ق ا��ر�� !� ا����دة ��9 ا��&د ��ن ا��9ط�ن ا��#���  - :ا��#����ن �$

  . �دداً �ن ا�و%ة �6ل ��*)م و�زل ا���ض ا^+ر ��"� ا��ؤا�رات 

وا ����دون أ����)م !� �$م ��ر ��� 6د�وه �ن ")ود و����دات ��$ر�� ���#�9��ن  - :ا������ك �$

  -:"�9ز *د ا�-ر���ن و�$)م �م ���$وا �ن ا�و�ول �9�9ط� ���ب وا[

 .ا��را��ت !��� ��)م  - ١

)ب #روات ا��&د دون ا�ظر ��9���9 ا�����  - ٢ . 

"�9ز Lد و�ذ�ك  -:اوا �ط��ون !� ��ط -وذھم ��9 ��ر ����Zن طرق ا��وا�&ت إ�� ا�)�$

  . �-$ر إ"�9را !� إ"&ء 6وا�)� �ن ��ر �م 

-راد ��$م ��ر و�"�ب ھذه ا��وى ا�#&ث ظ)رت 6وة "د�دة �Lا �����ط2 أى �ن ا��وى ا�#&ث ا���م �

  ) ا�ز���� ا������ ( 

  -:و ��� رأ�
� ا��;��Q و ا��1��ء و ��$ل ھذا ا�دور �� 

١ -  ��.#ور�� ا���ھرة اLو�� و ا�#�

٢ -  ��"Lوا")� ا�=زو ا� �! �� .�ث ا�روح ا�وط

. و!�� ��روط)� ) ���د ��9 ( =ط ��9 ا�دو�� ا��#���� ��9وا!�� ��9 �و��� أ��ط��ت أن �* - ٣

)م  ١٨٤٨ –م ١٨٢٥(�-�د ��� وا���ً ��� �/ر 

)���- :- 

ا���ق ���"د�� و"�ء إ�� ��ر *�ن ا�"�ش . م  ١٧٦٩و�د !� �د�� 6و�� ���ل ا��و�ن ��م  - ١

  .ا��#��� ا�ذى "�ء [+راج ا�-ر���ن     

�� و�و�� �$م ��ر ��م $ - ٢���Lب ر��س ا�-ر�6 ا���-ض ا�ز���� ا������  �١٨٠٥ن ���د ��9 

م  �١٨٤٨"��8 وا���ر !� �$م ا��&د ��� ��م 
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  ) �-�د ��� ( $ورة ا�;1ب ا��/رى و�و��� 

�دأت ا�دو�� ا��#���� �����د �$م ا��&د �Wر أن ا�و%ة �"زوا �ن د!2 روا�ب ا�"د ا���Z+رة  - ١

ا�#ورات *د ھؤ%ء ا�و%ة �#ل �وا �-رض ا�*را�ب وا[��وات ��9 اLھ��� ��� أدى ����م و�6

 ) ا��رد��� ����  –أ��د ����  –ط�ھر ��ش  –����  ر�د+و( 

#�8 ز����8 ا���ب و �$��ب .أ��ط�ع ���د ��9 �ذ$��8 ا������ أن ���رب و ���ز ��-وف  - ٢

��ظ)ر �Wر ) ���د ��9 ( ��9 ��ر و�ذ�ك ظ)ر وا���ً ) +ور��د ���� ( ��ث أ�6رح ����ن 

 . ا�ط��2 !� ا��9ط� إ% أن ز���ء ا���ب ا���رى ر!*وا ھذه ا�و%�� 

م و  ١٨٠٥/���و /  ١٣ا"��2 ز���ء ا���ب ا����9ء و ���ء ا�طوا�ف �دار ا���$�� !�  - ٣

 و ��ب ا��راف ) ��ر �$رم ( و�و��8 ���د ��9 !�و"8 ) +ور��د ���� ( 6رارو �زل 

$��ر ا����9ء إ�� ���د ��9 و �ر*وا �8�9 ا�و%�� ��رط أ% ) ا���a ��د \ ا��ر�6وى ( 

. �-�ل ����َ دون ا�ر"وع إ��)م 


ت �-�د ��� �  -:ا�/1و��ت ا��� وا

  م �١٨٠٧;ل -��� �ر�ز  -١

�
  م  ١٨٠٧أر�9ت �ر�ط��� ���9 [��&ل ��ر ����دة !ر�زر !� ��رس  - : أ����

در�� #م ز�-ت إ�� ر��د !��دى �)� أھل ر��د ����دة ا���د أ� -:أ�دا#)� $�Lا ��و�ت ا����9 ��9 �د�

 .��ر �$رم وھز�وھم 

 �("��� .م  ١٨٠٧ھز��� ا����9 "&ء ا��وات ا��ر�ط��� �ن �د�� ا[�$در�� !� �����ر  - :

   -:�-�د ��� ��,�ص �ن ا�ز���� ا�;���1  -٢

 -:دا+ل ا��&د �دأ ��+9ص �ن ��!��8 �ن ا�ز���� ا������ �ن طر�ق ��د أن أ���ر ا�Lر ����د ��9

.ا��=&ل ا�+&ف ا�وا26 ��)م و��9 رأ�)ن ا����9ء  - ١

٢ -  �- .أ*�-)م ��[Wراء و ا��)د�د ��ط2 اLرزاق وا�

��ب ا[�راف ��ر �$رم إ�� د���ط  - ٣ �-. 

 . �زل ا���a ��د \ ا��ر�6وى  - ٤

. �$م ��ر ) ���د ��9 ( ھ� !� �و��� وذ�ك �رWم ا�")ود ا��� �ذ�و
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  : �-�د ��� ��,�ص �ن ا������ك  -٣

م �$�دة ��� ��م ا��*�ء ��9 ا������ك !د��ھم ا�� ا����9 �&��-�ل  ١٨١١د�ر ���د ��9 !� ��رس 

��� ���ب ا�8 ا�راھ�م ا������ن �ن �ذ!��ل �دد $��ر  ا����دة ا����� ����9 ا��"�ز  "طو�ون " إ�8 ����9د 

  . و!ر ا���6ون ا�� ا��ودان ا����9 و 6*� ��9)م 

�ر و�دأ ��-رغ ��-�ذ ا������ ا��� ر��)� ��$م ��ر و ) ���د ��9 ( و �ذ�ك �وطد �$م � �!

.إدرا�)� 
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 ا���� ا�درس ا�$��ث

  : ا2���� ا�/-�-�  �,�ر: ١س 

١ - -� ���د ��9 ا�ز��م ا�وط� ��ر �$رم ��د� �.......................................

) ا��و�س   –د���ط  –ا�ز�6ز�ق  –ا[�$در�� (   

٢ -  �........................... .......��9 �و���    ١٨٠٥وا!ق ا��9ط�ن ا��#��

) ط�ھر ����  –���د ��9  –+ور��د ����  –+�رو ���� ( 

  م ...............................أر�9ت إ"�9را ���9 !ر�زر إ�� ��ر ��م   - ٣

       )١٨٠٩ -  ١٨٠٨ – ١٨٠٧ – ١٨٠٦  (

٤ -    � )���و��ك   –6و�8  –أد�  –ا���طط��� (   ...........................و�د ���د ��9 ���ل ا��و�ن ��د�

  : �! ا��/و�ب أ��م ا���1رات ا���2 ) × ( أو )  √( "! � ��  -٢س

 )  (    .م  �١٨١٥+9ص ���د ��9 �ن ا������ك !� �ذ��� ا����9  - ١

 )  (  . !�9ت ���9 !ر�زر ��9 ��ر  - ٢

 )  (  . م  ١٧٦٩و�د ���د ��9 !� ��ر ��م  - ٣

٤ -  �(� ��� )  (  . أرادت ا"�9را ا���طرة ��9 ��ر ��ب +روج ا����9 ا�-ر

 )  (  . $�ن ���9�9ء دور $��ر !� ا+���ر ���د ��9 وا���ً ��9 ��ر  - ٥

   أ��ل:  ٣س 

........................و  .......................و  ........................��ر��ن ��ر ���رع ��9 ا��$م ��د +روج ا� - ١

...................................ارادت ا"�9را ا���طرة ��9 ��ر ����Zن �وا�&�)� ا��  - ٢

  . وى �وم وا�د !� ا��$م � ..........................................�م ��ق ا�وا��  - ٣

.  .........................................."�ء ���د ��9 ���ر *�ن ا�"�ش  - ٤

  . ����9 !ر�زر وا��ط��وا ھز���)�  ..................................��دى أھل  - ٥

  : �م ���ر  : ٤س 

  م  �9��١٨٠٧ !ر�زر ��9 ��ر  - ١

  . م  �١٨٠٩د���ط  "��ر �$رم " -� ���د ��9  - ٢

  ؟  ١٨٠١١ �ذ��� ا����9  - ٣
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: �� ا�#���7 ا���ر��� ���  : ٥س  

  م ؟  ١٨٠٥#ورة ا���ب ا���رى  - ١

  �+9ص ���د ��9 �ن ا�ز���� ا������ وا������ك ؟  - ٢

��6م +�روا ����*�ق ��9 ا������ك و�Z+�ر روا��)م ؟  - ٣

  م ؟  �9��١٨٠٧ !ر�زر ��9 ��ر  - ٤

   :�� �;�ر ا��( �ل ���رة  أ��ب:  ٦س 

 )  (  .م ��9 ��ر  �9��١٨٠٧ ار��9)� إ"�9را ��م  - ١

 )  (  . �+9ص �)م ���د ��9 !� �ذ��� ا����9   - ٢

  : ��ذا �-دث  : ٧س 

�رت ���9 !ر�زر ��9 ��ر ؟  - ١�  ا

  �م ��+9ص ���د ��9 �ن ا������ك ؟  - ٢

�د ��9 !� �$م ��ر  ؟ �م �وا!ق ا�ز���� ا������ ��9 ����ن �� - ٣


